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DESCOPERA GRECIA - CIRCUIT CULTURAL 
( 21 - 26 APR. 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Ziua 1 | 21 APR: Plecarea de la Bistrița oră aproximativ 22.00 pe 21 aprilie pe ruta Cluj - Sibiu Brasov - 
Bucuresti - Giurgiu - Russe - Promahonas - Tur de Thessaloniki cu toate obiectivele trecute în revistă de dvs 
tinand cont ca turisti sunt obosiți după un drum asa de lung dar încântați de frumusețea regiuni Macedoniei .De 
acolo sunt numai 60 km pana in Paralia Katerini unde vom face cazarea primei nopti pe pamant elen.Cazare cu 
cina in Paralia Katerini la Hotel Yakinthos 3* 
 
Ziua 2 | 22 APR: Mic dejun. Incepem ziua prin deplasarea spre Atena și desigur putem vizita muzeul de 
arheologie ce a fost deschis 2009 chiar în centru .Zona este superba si oricît de obosiți am fi orașul ce poartă 
numele zeiței Atena păstrează ceva magic. Cazare si cina in Atena la Hotel 3* 
 
Ziua 3 | 23 APR: Mic dejun. Incepem tur de oras,vizitam desigur Acropola unde avem nevoie de ghid autorizat 
de ministerul culturii al Greciei (dl.Akis ghidul nostru grec dar vorbitor de limba romana ce ne va face 
prezentarea numai pe Acropola). Tur de oras cu cele mai frumoase clădiri din Atena, cartierul Plaja al zeilor , 
Manastiraki ,Parlamentul si Grădina Națională. Cazare si cina in Atena la Hotel Oscar*. 
 
Ziua 4 | 24 APR: Mic dejun. Incepem dimineata cu deplasarea Cap Sunio unde se află Templul lui Poseidon cu 
trecere prin cartierele de lux ce se întind de-a lungul târmului marii Egee.Deoarece avem deja două nopți la 
Atena spre amiază plecăm spre Kalambaka. Cazare si cina in Kalambaka. 
 
Ziua 5 | 25 APR : Mic dejun. Ziua incepe cu vizitarea atelierului de icoane bizantine apoi Meteora un loc cu o 
vibrație sufletească neexplicabila acolo unde pământul se unește cu cerul. Ne îndreptăm spre Paralia Katerini 
ultimă noastra noapte de cazare în Grecia. Cazare si cina in Paralia Katerini. 
 
Ziua 6 | 26 APR : Mic dejun. Plecarea spre tara. 

 
** tariful cu Early Booking este valabil pentru rezervari efectuate pana in data de 31.01.2018 

*** Tarif standard: 389 euro/persoana in camera dubla 
 

TARIFUL INCLUDE: 
* cazare cu demipensiune (mic dejun si cina) pe durata celor 5 nopti; 
* transport cu autocarul 

Tarif special Early Booking 

359 euro/persoana 
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* ghid turistic care va insoteste pe durata intregii calatorii; 
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
* Biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice optionale: 
Meteora - 3 euro intrare la fiecare manastire; 
Atena , Acropole - 20 euro biletul de intrare (seniroii cu varsta de peste 65 de ani vor achita doar 50% din suma 
solicitatape baza actului de identitate iar copii/studentii au bilet gratuit.) 
* Asigurarea medicală. 
 
Note: 
 Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programului în cazul în care acest lucru este 
absolut necesar. 
 Pentru explicaţiile de la obiectivele turistice, grupul va putea apela contra cost la serviciile ghizilor locali. 
 Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau 
şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a ţine legătura cu aceştia pentru a va informa 
privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 
 Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca. 15- 30 min. înainte de ora comunicată. 
 Locurile din autocar se aloca turistilor in ordinea inscrierii acestora si nu se acorda locuri preferentiala decat 
in cazuri medicale speciale. 
 Acest grup este organizat cu scop turistic, de vizitare si informare a turistilor cu privire la toate obiectivele 
notate in program, motiv pentru care ghidul are obligatia de a oferi clientilor toate aceste informatii si de a 
respecta programul mai sus mentionat. 
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